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Ruimte scheppen 
voor 
verantwoordelijkheid 

De instrumenten van het bestuur zijn 
niet effectief gebleken. Herbezinning is 
nodig. Elk instrument schiet tekort als 
verwachtingen te haag z1jn gespannen 
en religieus geladen bronnen hebben 
die onvoldoende herkend en onderkend 
worden. Een reactie op 'Nederland, quo 
vadis'?, het artikel van mevrouw dr. M.E. 
Beck dat was opgenomen in het novem
bernummer van het vorig jaar. 

Onze samenleving kenmerkt zich door be
stuurscentrisme en -verslaving. Politieke 
partijen, parlement, maatschappelijke or
ganisaties en ministers functioneren daar
om niet zoals zou moeten. Een groot deel 
van de verantwoordelijkheid daarvoor ligt 
bij de ambtelijke bureaucratie. Daar heeft 
de ideologie zich gevestigd die de bron is 
van dit kwaad. Zo luidt, te kort samenge
vat, de boodschap van het artikel van me
vrouw Beck in Christen Democratische 
Verkenningen van november 1990. Deze 
eenzijdige boodschap vraagt om een re
actie. 

Haar artikel is onderdeel van een reeks 
publikaties over bestuurlijke problemen. 
Vragen met betrekking tot effectief bestu
ren verdringen sociaal-economische vra
gen. De commissie-Deetman stelt de kwa
liteit van het overheidsoptreden centraal, 
inclusief 'de gevolgen ... voor de legitimi
teitscrisis'.' Lubbers stelt dat de trias poll-
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tica het moeilijk heeft 'de wetgever is te 
ambitieus als de organen van rechtsple
ging het werk niet (Ianger) aankunnen'.' 
Oerlemans schrijft dat de communicatie 
tussen overheid en burgers verstomt om
dat de politieke parliJen, de ambtelijke bu
reaucratie en het parlement een ondoor
zichtig conglomeraat vormen, waarbinnen 
posities door cobptatie bezel worden, ide
ologieen niet Ianger zichtbaar en voelbaar 
doorwerken en dus het politieke systeem 
als geheel niet meer adequaat kan reage
ren op signalen uit de bevolking.' Walt
gens hekelt de vrijwillige terugtred van 'de 
politiek' orndat de veronderstelling achter 
deze terugtred zou zijn het te zeer relative
ren van de maakbaarheidsgedachte en 
dus het aan de kant zetten van de politiek 
als zodanig.' 

Een aantal zaken vall op 
1. De aandacht in het debat over ons poli

tieke systeem is verschoven van vragen 

H A. de Boer ( 1937) 1s Secretar1s-Generaal van het Min1s
ter1e van WeiZIJn. Volksgezondhe1d en Cultuur 
1 Rapport b11zondere comrn1ssie vraagpunten. Tweede 

Kamer 21.427. nr 3. pag 3 
2 Drs. R F.M. Lubbers. Rechtsstaat en sarnenlev111g op

nleuw een soc1alo kwest1e. Christen Dernocratlsche 
Verkenningen 11 /'90. pag. 450. 

3 J.W. Oerlernans. Een-partljstaal Nederland. NRC Han
delsblad. 14 februari 1990 

4 T. Woltgens Eerherstel van de pol1tiek. Lez111g aan de 
Techn1sche Univers1te1t te E1ndhoven. 24 september 
1990 

47 



rond machtsvorming (bijvoorbeeld kies
stelsel) naar problemen van effectiviteit, 
de produkten van overheidsbeleid." 
Oat ligt in zekere zin voor de hand. Nu 
de politiek steeds minder wordt gezien 
als het centrum van de macht en de ge
volgen van de machtsophoping in Den 
Haag zichtbaar worden in toenemende, 
in ieder geval toegenomen ineffectiviteit, 
is belangstelling daarvoor logisch. De 
mensen hebben er last van. 

2. Niet een schakel in het beleidsproces, 
maar juist de hele keten staat in de be
langstelling. Ook dat is begrijpelijk. 
Geen van de schakels functioneert zoals 
het zou moeten. Tegelijk blijven fouten 
bestaan door de wederzijdse afhanke
lijkheid 

Overbelasting 
Aile problemen die in genoemde publika
ties aangevoerd worden zijn mijns inziens 
in de kern problemen van overbelasting. 
De oorzaak ervan moet gezocht worden in 
de wederzijdse dynamiek van vragen en 
verwachtingen uit de samenleving en ant
woorden en beloftes vanuit de politiek 
Tien jaar geleden verscheen een artikel 
van Van Doorn met de titel 'Overvraging 
van beleid'.b Het SCP stelt in 1990 'Over
produktie van beleid' aan de kaak.' 

Het is de moeite waard de fundamenten 
van dit vragen en bieden bloot te leggen. 
De overheid presenteerde zich als 'cockpit 
van de samenleving' en deed bepaalde 
beloftes met betrekking tot de bestem
ming: de natuurlijke ongelijkheid en de on
rechtvaardigheden van het lot zouden hier 
en nu opgeheven worden. Rosanvallon 
ziet hierin een streven om de onzekerheid 
van de religieuze voorzienigheid te ver
vangen door de zekerheid van de voorzie
nigheid van de verzorgingsstaat.' Het poli
tieke programma dat hierbij hoorde was 
onbegrensd, want gebaseerd op het doel 
geluk te bewerkstelligen, in casu de samen
leving te bevrijden van armoede en risico's. 

De samenleving orienteerde zich op het 
ideaal van de zelfontplooiing. Ook dit 
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ideaal valt op door de religieuze geladen
heid. Nijk spreekt van de mythe van de 
zelfontplooiing, die een religieuze functie 
vervult, door de leemte te vullen die is ont
staan door het functieverlies van de chris
telijke traditie 9 Hij onderscheidt binnen het 
begrip zelfontplooiing elementen die mijns 
inziens ook politiek relevant zijn Ten eer
ste is dat de notie ontplooiing, ontwikke
ling, groei als kenmerk bij uitstek van alles 
wat bestaat. Vervolgens noemt hij de notie 
van de vervolmaakbaarheid van het men
selijk bestaan. Beide zijn gedachten die 
naar hun aard leiden tot onbegrensde fi
nanciele en niet-financiele claims. 

De religieuze bron van deze verwachtin
gen is van belang. De christen-democratie 
gaat uit van andere verwachtingen. De 
christelijke boodschap vertelt dat de ge
brokenheid van het bestaan ten diepste en 
uiteindelijk niet door mensen geheeld kan 
worden. Oat zet een rem op elke politieke 
ambitie. Het roept op tot voorzichtigheid 
met betrekking tot welke politieke beginse
len of doelen ook. Het werpt een dam op 
tegen instrumentalisering van politieke 
beginselen en middelen, ook wanneer die 
beginselen gespreide verantwoordelijk
heid enzovoort luiden. 

Vraagstukken met betrekking tot effecti
viteit staan uiteindelijk in dit Iicht. Niet ai
leen omdat de instrumenten niet effectief 
zijn gebleken moeten we ons herbezinnen, 
maar ook of juist omdat we opnieuw ont
dekken dat elk instrument bot is en tekort 
schiet, zeker als verwachtingen te hoog 
gespannen zijn en deze religieus geladen 

5 D J Elzinga StaatsrechteiiJke vernreuw1ng: dat IS ook 
het schrappen van oude en u1tgekauwde voorstellen 
d1e polit1ek n1et haalbaar ZIJn. Binneniands Bestuur. 23-
11-90 

6 J.A A van Doorn. Overvraging van beleid/Over oorza
ken en gcvolgen van groe1ende en bestuurl11ke on
mach\. Bele1d en maatschapp1J 1980/2 pag 39-49. 

7 Soc1aal en Cultureel Planburoau. Soc1aal en Cultureel 
Rapport 1990 RIJSWijk. 1990 

8 P1erre Rosanvallon. La cnsc de l'etat providence. Pa
riJS 1981 

9 A J N1jk De mythe van de zellontploo11ng. Moppel. 
Amsterdam. 1985 
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bronnen hebben die onvoldoende her
kend en onderkend worden. 

Terug echter naar de concrete proble
men van de overbelaste overheid. Het pro
ces van overvragen en overproduktie vond 
plaats in een maatschappelijke context 
van differentiatie, individualisering en plu
ralisering van waarden, processen die ge
volgen hadden voor elk van de schakels in 
het beleidsproces, processen die ook nu 
nog werkzaam zijn. De politiek-bestuurlijke 
organen reageerden op de eerste signa
len van ineffectiviteit echter vooral vanuit 
een bestuursinterne interpretatie van de 
problemen: het zou vooral om een cobrdi
natievraagstuk gaan. Het is de moeite 
waard even stil te staan bij de manier 
waarop de dynamiek van vragen en bie
den zich manifesteerde op de plekken 
waar mensen met verantwoordelijkheden 
zitten. 

Overheidsbeleid 
We zien in de jaren zeventig een wetge
ving ontstaan die conform de visie op de 
overheid als eerst- en laatstverantwoorde
lijke voor de 'voorzieningen' sterk op het 
aanbod gericht was. 

Een voorbeeld is de gezondheidszorg. 
De Wet voorzieningen gezondheidszorg 
(WVG) reguleerde en plande de totstand
koming van voorzieningen, aan de vraag
kant was geen enkele rem ingebouwd. 
Toen in de jaren tachtig ombuigingen 
noodzakelijk werden, kon de tegenwerking 
die ontstond aileen ingedamd worden 
door steeds verdergaande overheidsregu
lering. Oat leidde bij het bouwen van zie
kenhuizen tot oneigenlijk gebruik van de 
regels; de overheid verfijnde de regels zo 
ver dat ze uiteindelijk per bed en per spe
cialist maatregelen kon nemen. 

De sterke gerichtheid op het aanbod 
leidde tot problemen van samenhang Ius
sen de diverse voorzieningen. Per sector 
waarvoor men het aanbod regelde ver
schilden problemen, gebruikers, schaal en 
soort instellingen immers zeer. De poging 
om tot integratie van de WVG en de Kader-
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wet specifiek welzijn te komen in de Wet 
Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening is een voorbeeld. De on
doorzichtigheid werd aileen maar groter. 

De nadruk op de overheid als stuurder 
van de samenleving en als brandpunt bij 
uitstek van gemeenschappelijke idealen 
leidde tot wetgeving met een vooral instru
menteel karakter. De vraag naar mogelijk
heden van sturing en normering van het 
gebruik van instrumenten kreeg weinig 
aandacht. Zo werd de grondslag gelegd 
voor een beleid waarbij tekortschietende 
regelgeving beantwoord werd met nieuwe 
regelgeving, waardoor effectiviteit juist 
verder afnam en ontduiking enzovoort nog 
sterker werd gestimuleerd. 

Er is ook een ander kant. Van Doorn 
heeft gewezen op een kwalitatief element 
in het overvragen. Een samenleving die 
gekenmerkt word! door waardenpluralis
me en het ontbreken van een duidelijke 
waardenhierarchie, maar wei van de over
heid regelgeving verwacht, zal tegen een 
grens van reguleringsmogelijkheden bot
sen door de conflicterende waarden. De 
abortus- en euthanasiediscussies zijn dui
delijke voorbeelden. Meer recent leiden 
milieuvraagstukken tot soortgelijke proble
men. De politiek reageert hier juist niet 
door overregulering, maar door het nala
ten van regulering. Commissies van WiJze 
mensen en/of deskundigen Ieven ervan. 
Zo heeft een situatie kunnen ontstaan 
waarbij de legitimiteit van het politieke be
drijf als zodanig ter discussie staat. De at
stand tussen 'zeggen' en 'doen' is te groot 
geworden. 

Politiek en bureaucratie 
De ambtelijke apparaten werden groter. 
Het idee van ongebreidelde groei is overi
gens terecht. De rijksoverheid telde in 
1981 147.776 ambtenaren, in 1985 
174.849 en in 1990 149.992w 

10 MIIJoenennota 1991 In deze CIJfers ZIJn d1verse pnva
t1ser1ngsoperat1es verd1sconteerd Ook los daarvan is 
echter het aantal ambtenaren afgenomen 
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De groei (die dus in de jaren tachtig 
werd omgebogen tot een forse inkrimping) 
vond plaats op een bepaalde manier. De 
bureaucratie ontwikkelde zich conform de 
structuur van de vragende systemen in en 
van de samenleving. Ook in de bureaucra
tie vond dus differentiatie plaats. De nood
zaak om te delegeren werd steeds groter. 
Druk in die richting was er ook vanwege de 
deskundigheid en inhoudelijke betrokken
heid van de ambtenaren die hun intrede 
deden. Het profiel van de ambtenaren ver
schoof van de juridisch geschoolde neu
trale deskundige naar de bevlogen betrok
kene die 'stond' voor zijn sector. De amb
tenaar-entrepreneur ontstond Dit kon alle
maal ook gemakkelijk zolang de middelen 
toenamen De beleidsvorming had meer 
belangstelling dan de beleidsuitvoering. 
'Beleid' als zodanig kreeg een aureool. 
Doelen en gewenste uitkomsten waren on
derwerp van debat, aandacht voor het 
meer en minder geschikte bestuurlijke in
strumentarium was er veel minder. Politie
ke belangstelling voor het management 
van de departementen was gering. Pro
cessen van vervlechting tussen bureau
cratie en samenleving en verkokering bin
nen de bureaucratie konden betrekkelijk 
autonoom plaatsvinden Men onderkende, 
zoals gezegd. wei problemen, maar de 
bestuursinterne interpretatie ervan ontnam 
het zicht op de samenhang tussen deze 
coordinatieproblemen en een vragende, 
eic;ende samenleving. 

De vervlechting tussen bureaucratie en 
samenleving leidde onder andere tot een 
vervaging van de regels en verantwoorde
lijkheden van de diverse partijen (be
windslieden, ambtenaren) zoals die val
gens het staatsrecht gelden. Contacten 
tussen ambtenaren en parlementariers, 
ambtenaren en het 'veld' namen toe, ook 
wanneer het ging om politieke voorne
mens en doelen. Strategisch gedrag met 
het oog op het belang van de 'eigen' sec
tor deed zijn intrede. Een inmiddels ten on
rechte geaccepteerd kwaad is bijvoor
beeld het 'lekken' van beleidsvoornemens 
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De ministeriele verantwoordelijkheid 
kwam door dit alles onder druk te staan. Zij 
werd een fictie. Een relativering is overi
gens op zijn plaats. Scholten hield in 1969 
al eens een rede onder de titel 'De fictie 
van de verantwoordelijkheid als grondslag 
voor democratisch bestuur.' 

Kabinet en Tweede Kamer 
Ook de Tweede Kamer is overbelast Oat 
komt tot uitdrukking in het toegenomen 
aantal vergaderingen, het toegenomen 
aantal vragen, moties en interpellaties en 
het toegenomen aantal commissies. De
taillisme en incidentalisme duiden op een 
vooral reactief gedrag. Een kompas waar
op men vaart zijn de organisaties en instel
lingen binnen dat deel van de samenle-

In de Kamer is niet aileen 
sector-specialisme, maar 
ook sector-loyalisme 

ving waarover men in de Kamer het woord 
voert Ook in de Tweede Kamer is verkoke
ring ontstaan. Er is niet alleon sector-spe
cialisme, maar ook sector-loyalisme. 

De situatie dat beleidsvoornemens en 
wetgeving zich sterk richtten op de aan
bodkant lokte uit dat het parlement vooral 
aandacht besteedde aan de vraagkant 
De controletaak van de Kamer viel daar
door voor een groot deel samen met de 
eisen en vragen vanuit de samenleving, 
waardoor ze eenzijdig werd. De eigenlijke 
rol van de Tweede Kamer als controleur en 
mede-wetgever werd minder prominent 
ten gunste van haar rol als verwoorder van 
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verlangens vanuit de samenleving. Een 
begeleidend verschijnsel van deze ontwik
keling is de bureaucratisering in de Twee
de Kamer zelf. Behalve in de al genoemde 
verkokering uit zich dat in een grater on
dersteunend apparaat, zowel voor de frac
ties als voor de Tweede Kamer als geheel. 
Het activisme van de ambtenaar-entrepre
neur werd gespiegeld door de ijver van de 
vragen-verzinnende medewerkers. Dit al
les duidt op een zekere mate van onder
sneeuwen van het parlement. 

Er is echter ook een ontwikkeling die 
duidt op een (schijnbare?) versterking van 
haar positie. Om allerlei redenen (waar
over hierna meer) moeten politieke partijen 
zich meer profileren en actiever aan de 
weg timmeren om hun positie te behou
den. Oat heeft geleid tot de wens om 
steeds helder te maken waaruit haar bij
drage bestaat aan het regeringsbeleid. 
Men wil er zijn eigen partijpolitieke stempel 
op drukken. Dit leidt tot een bemoeienis 
met de beleidsvorming vanaf een heel 
vroeg stadium. De gang van zaken bij de 
tussenbalans-discussie is een goed voor
beeld. De commissie-Deetman spreekt in 
dit verband van het risico van 'medeplich
tigheid aan het beleid'. Ook hier rijst de 
vraag of de winst van profilering niet de 
keerzijde is van het verlies van de rol van 
controleur en mede-wetgever. 

Profilering 
Er is dus sprake van een dubbelbeweging 
waarbij enerzijds de positie van de Twee
de Kamer verzwakt wordt door overbelas
ting, anderzijds de positie juist geprofileer
der wordt (niet noodzakelijkerwijs sterker; 
bovendien bestaat de mogelijkheid tot 
be1nvloeding bij voorbaat aileen voor rege
ringspartijen en niet of veel minder voor de 
oppositie; of de positie van de Tweede Ka
mer als zodanig sterker wordt, is dus de 
vraag) door de noodzaak van partijpolitie
ke profilering. De onderliggende maat
schappelijke ontwikkeling is voor beide 
verschijnselen dezelfde: een open, ontzuil
de samenleving, met mensen die politici 

Chnsten Democratische Verkenningen 2/91 

op de vingers kijken en desnoods opzoe
ken met hun vragen en wensen. 

Recente publikaties met betrekking tot 
de rol van politieke partijen schetsen twee 
ontwikkelingen. ' Partijen zouden zich ont
wikkelen van massa- naar kaderpartijen. 
Het politieke kader waarin zij functioneren 
zou worden gevormd door de overgang 
van een pacificatie- naar een concurren
tie- of marktdemocratie. Beide ontwikkelin
gen zijn, in ieder geval ten dele, zichtbaar. 

Een belangrijke ontstaansgrond en be
staansreden van de drie grate politieke 
partijen is de emancipatie van bepaalde 
bevolkingsgroepen geweest. De emanci
patie is voltooid, die functie is dus overbo
dig geworden. Daarvan afhankelijke tunc
ties als vrijetijdsbesteding dus ook. Ook 
andere functies zoals informatiever
schaffing en debat staan onder druk, on
der andere omdat de mensen het verband 
tussen levensbeschouwing of religie en 
politieke voornemens veel minder direct 
leggen en ervaren of omdat andere instan
ties deze rol vervullen. 

Een aanwijzing voor deze ontwikkeling 
is het afnemend aantal leden van de poli
tieke partijen. AI te snelle conclusies moe
ten we echter niet trekken. Het COA boekte 
voor het eerst in 1990 ledenwinst. Het SCP 
wijst erop dat de partijpolitieke gebonden
heid in Nederland grater is dan in de 
meeste omringende landen. 12 Bovendien 
valt op dater voor het eerst sinds jaren een 
toenemend aantal mensen zegt dater een 
relatie moet zijn tussen godsdienst en 
maatschappelijke organisaties. 

Zolang dit blijkbaar aanwezige poten
tieel niet is aangeboord, is een definitieve 
overgang naar kaderpartijen onzeker. Oat 
neemt niet weg dat sprake is van een ze
kere ontideologisering en dat een sterker 

11 Themanummer Belerd & MaatschappiJ 1990/1. janu
ari/februari. De veranderende rol van polrtieke partiJ
en 

12 Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cu!lureel 
Rapport 1990, label 11.3 pag 368 resp. label 10.14 
pag. 340 

51 



accent is komen te liggen op politieke par
tijen als recruteringsorganisaties. 

Het politieke kader waarbinnen partijen 
functioneren is ook veranderd. Soms lijkt 
de concurrentie in visies plaats te maken 
voor concurrentie ten opzichte van kie
zers. Nu het stemgedrag minder voorspel
baar is, zijn partijen gevoeliger voor veran
deringen in voorkeuren en opinies bij het 
publiek. De eerdergenoemde partijpolitie
ke profilering is daarvan een gevolg. 

Maatschappelijk middenveld 
Beck stelt dat vooral de ambtelijke bureau
cratie, gedekt door politici met slappe 
knieen, verantwoordelijk is voor de 'natio
nalisatie' van non-profitinstellingen. lk heb 
hiervoor aangetoond dat juist de Wissel
werking in verwachtingen en eisen tussen 
overheid en samenleving verantwoordelijk 
is voor de veranderde gedaante van het 
maatschappelijk middenveld. Het waren 
vaak ook maatschappelijke organisaties 
zelf die professionalisering toejuichten, 
schaalvergroting wensten, de identiteit 
minder serieus namen en voor dit alles 
geld wilden hebben van de overheid. 
Becks pleidooi voor herstel van de mate
riele autonomie van instellingen onder
steun ik, zij het met een paar kanttekenin
gen. 
- Materiele autonomie is er ook vroeger 

nooit geweest. Kerken waren bijvoor
beeld afhankelijk van de wisselende op
brengsten van de collectezak. 

- Er is al veel gebeurd om een grotere 
autonomie te bevorderen: 1 00%-subsi
diering komt op het welzijnsterrein nau
welijks meer voor. 

- Er is altijd een zekere mate van vervlech
ting geweest. Het is juist ook de taak van 
de overheid om organisaties die publiek 
relevante taken vervullen te steunen 
wanneer zij zichzelf niet (helemaal) kun
nen bedruipen. Bovendien mogen eisen 
van democratisch gehalte, toegankelijk
heid en kwaliteit gesteld worden wan
neer het om publieke taken gaat. 

- De gedachte dat de markt voorlopig de 
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materiele verantwoordelijkheid zou moe
ten overnemen is weinig reeel in het Iicht 
van haar andere wens van ideologische 
profilering vanuit de samenleving Wat 
zou er overblijven van de levensbe
schouwelijke betekenis van de omroe
pen als de markt het helemaal voor het 
zeggen zou hebben? Zouden levensbe
schouwelijk georienteerde omroepen 
uberhaupt aantrekkelijk zijn voor markt
partijen? 

- In het CDA wordt wei eens te mooi ge
dacht over het zogenaamde midden
veld. Ook het middenveld kent bureau
cratie en is soms doof en blind voor sig
nalen vanuit de samenleving. 

Het betoog van Beck neigt naar een plei
dooi voor neocorporatisme. Het CDA kan 
daar niet voor zijn Er is geen tweedeling 
tussen overheid en samenleving. Beide 
zijn op elkaar aangewezen en hebben ta
ken op het publieke terrein. Het is de taak 
van de overheid om vanuit haar rol van 
hoedster van de rechtsstaat eisen te stet
len aan de vormgeving van publieke taken 
door organisaties. 
Natuurlijk moet er wei meer ruimte komen 
voor maatschappelijke organisaties. Op 
het WVC-terrein zijn vele ontwikkelingen in 
die richting gaande. lk noem als voorbeeld 
de verzelfstandiging van de rijksmusea. 
De minister word! zo ontlast van specifieke 
beheersverantwoordelijkheden en be
leidsuitvoerende taken, zodat het mu
seumbeleid meer gestalte kan krijgen 
Overigens toont dit voorbeeld aan dat sim
pele oplossingen voor de huidige be
stuursproblemen niet bestaan. lmmers 
gesteld nu dat de musea NV's worden of 
worden ondergebracht in een zelfstandig 
bestuursorgaan. Dan nog zal de Tweede 
Kamer, terecht, geen genoegen nemen 
met het argument van 'besturen op at
stand' als bij herhaling kostbare stukken 
worden gestolen. Er zal altijd een zekere 
spanning blijven tussen het 'kunnen' en 
het 'behoren' met betrekking tot de minis
teriele verantwoordelijkheid. 
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Beleid 
In aansluiting op het voorgaande: de rijks
overheid moet komen tot een helderder 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
haar, andere overheden en maatschappe
lijke verbanden. Beproefde middelen zijn 
dan functionele en territoriale decentralisa
tie, privatisering, deregulering. Legitimiteit 
kan teruggewonnen worden doordat zij 
zich vervolgens tot kerntaken beperkt. Oat 
stelt bepaalde eisen aan de wetgeving. 
Betrokkenen zouden veel kritischer moe
ten beoordelen of wetgeving wei noodza
keliJk is. Redeneren vanuit 'nee, tenzij' kan 
verhelderend werken. Ook de kwaliteit 
zou, met het oog op uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid kritischer beoordeeld 
moeten worden. De commissie-Deetman 
stelt in dit verband een speciale onderraad 
van de ministerraad voor. Zo'n raad dreigt 
miJnS inziens snel onderdeel van het bu
reaucratisch proces te worden, zoals de 
dereguleringstoets dat in feite al geworden 
is. MiJnS inziens is een expliciet en duidelijk 
oordeel van een onafhankelijke instantie 
effectiever. Waarom zou de positie van de 
minister van Justitie, juist niet als lid van 
een onderraad, niet versterkt kunnen wor
den door de vorming van bijvoorbeeld een 
inspectie wetgeving, parallel aan de posi
tte van de inspectie financien. Met het oog 
op de uitvoerbaarheid zouden relevante 
organisaties en personen uit de samenle
ving vanaf het begin bij het wetgevings
proces betrokken moeten worden. Het risi
co van versterking van vervlechting en ver
kokering zou ondervangen kunnen worden 
door de verplichting tot openbaarmaking 
van voorstellen en commentaren. 

Ook het karakter van de wetgeving zal 
moeten veranderen. De sociaal-democra
tie was (en is?) sterk modelmatig en op be
paalde uitkomsten georienteerd, de chris
ten-democratie orienteert zich meer op be
ginselen, politieke normen en waarden 
waaraan uitkomsten getoetst moeten wor
den. De christen-democratische benade
ring relativeert elk model (ook het model 
dat het maatschappelijk middenveld als 
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uelangrijkste pijler kent) en toetst de nood
zaak en de vorm van de wetgeving aan de 
vraag hoe verantwoordelijkheden het best 
tot hun recht komen. In de huidige omstan
digheden (een dynamische, open en ge
varieerde samenleving) past vooral wetge
ving die kaders schept, gunstige voor
waarden creeert, rechten en plichten vast
leg!, incentives inbouwt. Veel minder 
adequaat is wetgeving die concrete uit
komsten voorschrijft of eenzijdig stuurt op 
uitsluitend de aanbod- of vraagkant van 
voorzieningen. Een voorbeeld van hoe het 
moet is mijns inziens de stelselherziening 
van de gezondheidszorg. De verantwoor
delijkheid voor de totstandkoming van een 
x-aantal ziekenhuizen maakt plaats voor 
de verantwoordelijkheid voor het gehele 
stelsel van gezondheidszorg, waaraan 
globale eisen van kwaliteit en toegankelijk
heid gesteld worden. De overheid kan dus 
de afstand tussen 'zeggen' en 'doen' ver
kleinen door minder, maar vooral anders te 
sturen. Het politieke primaat maakt, binnen 
randvoorwaarden, plaats voor het maat
schappelijk primaat. 

In andere gevallen moet het politieke 
primaat ju1st versterkt worden, om 'zeg
gen' en 'doen' dichter bij elkaar te bren
gen. Eerder roerde ik dit aan bij het thema 
kwalitatieve overbelasting. De euthanasie
kwestie is een bekend voorbeeld De term 
'kwalitatieve overbelasting' moet echter 
genuanceerd worden. In de eerste plaats 
wil 'overbelasting' niet zeggen dat ten on
rechte regelgeving gevraagd wordt. De 
samenleving redt z1chzelf al jaren op het 
punt van de euthanasie, maar wil ook juri
dtsch u1t de schemering worden gehaald. 
In de tweede plaats hoeft overbelasting 
haar oorsprong niet aileen aan de vraag
kant te vinden (pluralisering van waarden), 
maar kan ook de aanbodkant, de politiek 
zelf, daarvoor verantwoordelijk zijn het liJkt 
erop dat partijen de kunst van het profile
ren en politiseren nog wei verstaan, maar 
minder over het vermogen beschikken om 
via depolitisering tot oplossingen te komen 
(zoals in de klassieke pacificatie-democra-
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tie) Of is het gewoon een kwestie van ge
duld hebben, zoals destijds bij de school
strijd en het vrouwenkiesrecht? In de der
de plaats is in sommige gevallen eerder 
politieke moed geboden dan meer des
kundigheid. Oat zou een aantal commis
sies schelen. 

Politiek en bureaucratie 
De ambtelijke bureaucratie heeft een 
slechte naam. Voor zover terecht, mag wei 
eens gewezen worden op het nalaten van 
politieke sturing of onduidelijke sturing die 
er soms aan ten grondslag ligt. Voor 1991 
waren nieuwe plaatsen toegezegd voor 
nieuwe taken (b.v. de opvang van asiel
zoekers). De Tweede Kamer vond bij de 
begrotingsbehandeling van Binnenlandse 
Zaken dat die plaatsen geschrapt zouden 
moeten worden. De vraag of ambtenaren 
die overbodig worden op andere plaatsen 
dan wellicht ingezet kunnen worden voor 
de opvang van asielzoekers (en die op
vang mag geeist worden van de overheid) 
werd gernakshalve maar niet gesteld, laat 
staan beantwoord. De kloof tussen macro
sturing en micro-sturing/-effecten is een 
uitvoeringskwestie en valt daarom helaas 
nog buiten de politieke horizon. De ironie 
wil overigens dat de Tweede Kamer haar 
voornemen alweer vergeten was op het 
moment dat het op effectueren aan kwam, 
dat wil zeggen tijdens de behandeling van 
de overige begrotingen. 

Ook binnen de apparaten zou het poli
tieke primaat versterkt moeten worden. 
Tjeenk Willink heeft daar al eens hele 
bruikbare suggesties voor gedaan.' 3 Een 
bewindspersoon zou zoals in de VS hon
derd dagen de tijd moeten krijgen om zich 
in te werken en tot een goede afweging 
van prioriteiten te komen. Er zou een be
leidsmatige en beheersmatige boedelbe
schrijving moeten klaarliggen bij het aan
treden van nieuwe bewindslieden Zaken 
van interdepartementaal overleg zouden 
eerder in de ministerraad aan de orde 
moeten komen en niet pas als er overeen
stemming is; juist de verschillen van opvat-
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ting zijn politiek relevant Behalve een ver
sterking van het politieke primaat is ook 
versterking van het eigen profiel van de 
overheid( sbureaucratie) noodzakelijk. 

De overheid lijkt haar aantrekkelijkheid 
steeds meer te moeten bewijzen door zich 
in het management te spiegelen aan de 
normen en waarden en de stijl van het be-

Politieke moed is meer 
nodig dan politieke 
deskundigheid 

drijfsleven. Oat is niet goed. Een beschei
dener overheid geeft weer zicht op de 
eigen identiteit: het verschaffen van recht, 
het vormgeven aan het algemeen belang 
op basis van een bepaalde politieke visie. 
De overheid stelt andere doelen en han
teert andere middelen. 

De noodzakelijke versterking van de 
identiteit van de overheid kan op allerlei 
terreinen consequenties hebben. In het 
wervingsbeleid zou behalve op inhoudelij
ke deskundigheid of managementvaardig
heden ook gelet moeten worden op ver
bondenheid met de publieke zaak. Taken 
die niet direct vallen onder de ministeriele 
verantwoordelijkheid zouden verzelfstan
digd of uitbesteed kunnen worden. Het be
lang van de publieke zaak kan vervolgens 
versterkt worden door het overwegen van 
de civil service-gedachte, een mogelijke 
bijdrage aan onder andere ontkokering. 
Naarmate op deze wijze het eigen profiel 

13 H.D. TJeenk W1ll1nk, De kwaliteit van de overhe1d. Den 
Haag, 1989 
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van de overheid versterkt word!, kan met 
meer recht de zuiverheid in de verhouding 
tussen ambtenaren enerzijds en politici, 
pers en maatschappelijke organisaties an
derziids geeist worden. De ambtenaar 
mag best een entrepreneurzijn, dat is zelfs 
goed, maar dan ten opzichte van de minis
ter. 

Herstel van het politieke primaat en ver
sterking van de eigen identiteit van de 
overheid moeten gepaard gaan met een 
grotere aandacht voor de uitvoerbaarheid 
van voornemens. Het ambtelijk apparaat 
moet zodanig los en flexibel zijn, dat signa
len van onderop kunnen 'doorkomen'. Nu 
de secretaris-generaal (SG) in het Konink
lijk Besluit in dit opzicht de grootste verant
woordelijkheid is toebedeeld, zou overwo
gen kunnen worden dat ambtenaren op de 
'werkvloer' eerder en meer mogelijkheden 
krijgen om, als zij het nodig achten, zaken 
ook rechtstreeks aan te kaarten bij de 
ambtelijke Ieiding, in casu de SG. Omge
keerd zou het goed zijn als aan bewinds
lieden de eis gesteld mag worden dat af
spraken gemaakt worden met betrekking 
tot termijnen, informatievoorziening enzo
voort. 

Kabinet en Tweede Kamer 
Over de toenemende bureaucratie van de 
Tweede Kamer wordt nogal eens ge
klaagd. lk vind dat niet terecht. Veel 
vruchtbaarder is een oordeel over de wijze 
waarop die bureaucratie functioneert. Een 
behoorlijk en zelfs groter ondersteunend 
apparaat is op zijn plaats, maar de wijze 
van inzetten zou kunnen veranderen. Het 
apparaat zou meer ten behoeve van de 
controle-functie ingezet kunnen worden 
eigen voortgangsbewaking, eigen infor
matievoorziening, versterking van de ei
gen wetgevingsfunctie. De machtsbron
nen komen zo als het ware ook in eigen be
heer. Men hoeft dan de agenda minder te 
Iaten bepalen door het kabinet of het 'veld'. 
Er is echter meer noodzakelijk. Bijvoor
beeld het doorbreken van de verkokering 
binnen de Tweede Kamer. lk beperk me 
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nu tot het eigen terrein er zijn aparte com
missies voor welzijn en cultuur, volksge
zondheid en jeugdhulpverlening bijvoor
beeld. Vorig jaar had de begrotingsbehan
deling welzijn betrekking op slechts een 
klein onderdeel van het welzijnsterrein om
dat andere grote onderwerpen op andere 
momenten aan de orde kwamen. De sa
menhang met andere beleidsonderdelen 
raakt zo uit beeld. lncidentalisme en detail
lisme worden zo bevorderd, nog meer nu 
men na de diverse parlementaire enque
tes steeds meer en gedetailleerder infor
matie krijgt. Er zijn ongetwijfeld meer ma
nieren om de mach! van het parlement te 
versterken. Zoals de ministeriele verant
woordelijkheid van fictie werkelijkheid 
moet worden, moet de parlementaire ver
antwoordelijkheid dat evenzo. 

Bovenstaande suggesties kunnen hel
pen de technische onmacht te verkleinen. 
Er is echter nog een andere kant, de poli
tieke onmacht. Dan gaat het om vragen 
als hoe gebruikt men zijn mach!? Hoe 
functioneert de mach! politiek? Mijns in
ziens kunnen overbelasting enerzijds en 
oneigenlijke profilering door 'medeplich
tigheid aan het beleid' anderzijds pas echt 
aangepakt worden als de Tweede Kamer 
zich toelegt op haar eigenlijke taken: con
trole en mede-wetgeving. In de beperking 
ligt de kracht. Oat zou kunnen inhouden 
wei binding aan een regeerakkoord, maar 
aileen een akkoord op hoofdlijnen; geen 
symboolwetgeving; omgekeerd geen wet
geving tegenhouden als de samenleving 
zich al lang in een bepaalde richting ont
wikkeld heeft. Een doorslaggevende voor
waarde voor een versterking van de Twee
de Kamer is het bieden van heldere politie
ke visies. Oat brengt me op de rol van po
litieke partijen. 

Politieke partijen 
De maatschappelijke ontwikkelingen die 
de overgang bepaalden van massa- naar 
kaderpartijen en van een pacificatie- naar 
wellicht een concurrentie- of marktdemo
cratie zijn reeel. Toegenomen mobiliteit en 
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grote communicatiemogelijkheden leid
den tot grotere culturele openheid en ont
zuiling. Ook de behoefte van binnenuit de 
zuilen aan een meer ontspannen houding 
ten opzichte van strakke leefregels leidde 
daartoe. De samenleving differentieerde 
zich in veel opzichten. Tegelijk ontstond er 
op bijvoorbeeld sociaal-economisch ter
rein op grond van economische groei, 
technologische ontwikkelingen en schaal
vergroting een grotere internationale ver
vlechting en wederziJdse afhankelijkheid 
De Europese eenwording, die gepaard 
gaat met gedeeltelijke overdracht van soe
vereiniteit, is niet aileen een bewust nage
streefd doel, maar ook een onontkoomba
re politieke voltooiing van economische en 
sociaal-culturele processen die zich vol
trekken. Oil alles stelt zekere grenzen aan 
de reikwijdte en het belang van elke poli
tieke visie op nationaal niveau 

Oat betekent niet dat de positie van po
litieke partijen daarmee vastligt en naad
loos zou moeten aansluiten op deze ont
wikkeling. Sommigen doen dat in meer of 
mindere mate wei. Koole vraagt zich af 
'Waarom moeten partijen - anders dar1 
vanwege hun eigen pretenties - eigenlijk 
belangen aggregeren in een op beginse
len gebaseerd intern consistent pro
gram?'" Van den Berg stelt de vraag of 
een overgang van partiJen van 'forten' voor 
po!itieke strijd tot 'fora' van politieke uitwis
seling, denkbaar en wenselijk is. 

Vanuit christen-democratisch oogpunt 
bevredigen geen van beide modellen. Het 
opgeven van een visie op het algemeen 
belang vanuit politiek-morele uitgangs
punten zou suggereren dat de beloftes 
van het oorspronkelijke liberalisme en so
cialisme werkelijkheid zijn geworden het 
samenvallen van staat en samenleving. 
Die situatie is echter niet aan de orde. AI
leen al met het oog op een zekere orde
ning van onze ingewikkelde samenleving 
is gezag en macht noodzakeliJk en dus 
ook een visie om de keuzes met betrek
king tot die ordening te legitimeren. Bo
vendien. de overheid heeft niet voor niets 
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het geweldsmonopolie. Zij is er niet aileen 
om het bonum commune vorm te geven, 
maar ook om het kwaad dater altijd is in te 
dammen of te corrigeren. Staat en samen
leving zullen niet samenvallen zolang de 
hemel niet op aarde is. Een visie blijft dus 
nodig. Er is, zoals Klop terechi stelt, een 
grens aan de ontideologisering.'" 

De overgang naar een concurrentie- of 
marktmodel van de democratie hoeft dus 
niet te betekenen dat we die situatie als 
gegeven moeten aanvaarden. De jaren 
tachtig hebben geleerd dat de burgers 
eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef 
meer waarderen dan een politiek die scho
ne beloftes doet maar ze niet kan waarma
ken. Mensen willen niet naar de mond ge
praat worden zoals op de markt, maar ver
wachten een heldere en eerlijke politieke 
visie. Hiervoor wees ik erop dat er waar
schijnliJk een potentieel in de samenleving 
aanwezig is dat nog aangeboord kan en 
moet worden. Zo'n kiJk op de functie van 
een politieke partij heeft gevolgen voor de 
interne partij-organisatie. Als de verant
woordelijke samenleving ook interne 
kracht heeft, dan moeten discussie en me
ningsvorming een substantieel onderdeel 
ziJn van partijraden en -congressen, dan 
moet de gehele partij een kaderschool 
zijn, dan moet recrutering uit de gehele sa
menleving plaatsvinden en dan moet de fi
nanciele afhankelijkheid van de overheid 
en het bedrijfsleven nul of minimaal ziJn 
Dus geen logo van Nationale-Nederlanden 
op het COA-papier. 

Slot 
Veel van de hierboven aangeroerde the
rna's komen terug in de discussie over bur
gerschap. Ook in de politiek zijn er men
sen die zich verzetten tegen uitspraken of 
aansporingen van politici met betrekking 
tot dit thema. lk JUich politieke uitspraken 
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16 C J Klop De toekomst van pol1treke partiJen TiJd voor 
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hierover juist toe. De keerzijde van en 
voorwaarde voor goed burgerschap is im
mers juist dat politici eerlijk zijn over hun 
mogelijkheden en onmogelijkheden en 
hun verantwoordelijkheden afbakenen. 
Aanspreken op burgerschap is geen mo
raliseren maar het creeren van ruimte voor 
verantwoordelijkheid. We mogen geen ge
noegen nemen met een stemming 'ik vind 
de politiek best zolang ik er maar geen last 
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van heb'. De tijd van de politiek met als 
program 'u vraagt, wij draaien', is voorbij. 
Zo niet, dan zijn we weer terug bij het be
gin van dit artikel. En daarvoor is het niet 
geschreven. 
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